
Defi btech Lifeline AED

De Defi btech Lifeline AED onder-
scheidt zich als een uiterst 
betrouwbare AED met een zeer 
gunstige prijs/kwaliteit verhouding en 
blinkt uit in bedieningsgemak.

complete set, bestaande uit: safeset, 
extra elektroden, wandkast met
AED ophangbeugel.

BHV-koff er
gevuld met gratis 2 Walker First Aid de luxe

First Aid Sport Bag         

(incl. BTW € 1690.70)

     
       
(incl. BTW € 37.10)

prijs p/st.    
(incl. BTW € 58,02)   

Ter kennismaking:

uitgave najaar 2014 aanbiedingen geldig tot 30-11-2014  – prijswijzigingen voorbehouden – niet geldig in combinatie met andere akties, aanbiedingen of off ertes

NU € 35,-

NU € 1.595,- NU € 47,95

•  Stevige Hulpverlenerstas voor 

sportevenementen!

•  Met veel ruime opberg mogelijk-

heden

•  Uitritsbare fl ap waarin producten 

opgeborgen zitten

•  Praktische opbergvakken met 

uitneembare borden waarop uw 

verbandmiddelen achter elastiek 

zitten opgeborgen

•  Het voorvak is een cooling bag voor 

eventuele coldpacks

Afmeting; 25x61x31   (hxbxd)

Onze webshop is uitgebreid met
Sport Eerste Hulp artikelen

Keybag
gevuld met setje handschoenen & Kiss of Life

prijs p/st. € 1,75 (incl. BTW € 1,86)   

Voordeelverp. 10 st.

(incl. BTW € 15.90)NU € 15,-

Nieuw 
in ons 

assortiment



Medicall Life Support - Hogedijkseweg 18 - 4041 AW - Kesteren Tel: 0488-484350 - Fax: 0488-484924
E-mail: info@medicalllifesupport.nl - www.medicalllifesupport.nl

Maatwerk in Opleidingen
Beleef en ervaar de praktijk binnen

uw organisatie.

•  BHV Basis opleidingen en herhalingen 

•  BHV Eerste Hulp bij werken met kinderen Basis 
 opleidingen en herhalingen 
  
•  EHBO Basis opleidingen en herhalingen 
 
•  BHV-EHBO opleidingen ook mogelijk 
 inclusief CCV (Code 95)

•  Ploegleider BHV

•  Instructie kleine Blusmiddelen

NIEUW: BHV Eerste Hulp werken met kinderen Basis opleidingen 
en herhalingen
In situaties waar gewerkt wordt met kinderen zoals creches, basisscholen, 
buitenschoolse opvang en sportaccommodaties.
 
In de opleiding BHV Eerste Hulp bij werken met kinderen leren cursisten 
welke Eerste Hulp zij aan kinderen kunnen geven rekening houdend met 
kenmerken die leeftijdsspecifi ek zijn.

Ook (gast)ouders, familieleden en beroepsgroepen, zoals politie- en brand-
weerfunctionarissen kunnen hun voordeel doen met de cursus “BHV Eerste 
Hulp bij werken met kinderen”.

Maar ook aan preventie en ontruiming wordt aandacht geschonken.
Bovenstaande opleidingen worden NIBHV gecertifi ceerd!

AED systemen - Opleidingen: BHV - Beheerder BMI- Ploegleider BHV - VCA Basis - Instructie Kleine Blusmiddelen - Ademluchtbescherming - 
PBLS - BLS - AED - CCV - EHBO (+Kinder EHBO) Verbandkoff ers en Eerste Hulp Tassen - Verbandkoff ercontrole op lokatie - Eerste Hulp-BHV ar-
tikelen - Beschermingmiddelen - Farmacie - AMBU reanimatiepoppen - Lesmateriaal - Promotieartikelen - Communicatiemiddelen - Etc.

t.a.v. de EHBO/BHV functionaris

10-12-2014

Zaterdag 22 -11- 2014 Open dag! van 
9:30uur tot 15:00uur*

*uitgebreide 
informatie t.z.t. op 

onze website.

Bestaan wij 12½ jaar!


